Aktuální informace pro rok 2022 – věnujte prosím pozornost hlavně
kontaktním e-mailovým adresám!
1. UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK
Studenti nově přijímaní ke studiu ve školním roce 2022/2023 mohou CELOU ZKOUŠKU NAHRADIT:
a) Osvědčením o zkoušce vykonané na katedře jazyků FEL ČVUT v letech 2017 – 2021 s úspěšností alespoň 80 %,
b) certifikátem na úrovni C1 ne starší pěti let (tj. z let 2017 – 2022), který vydala některá z následujících institucí:
- Ústav jazykové a odborné přípravy UK,
- Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze,
- Státní jazyková škola ,
- Kterákoli fakulta ČVUT.
c) Certifikátem ECL na úrovni C1,
d) Osvědčením o všeobecné státní jazykové zkoušce,
e) dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studia v českém jazyce na libovolné veřejné vysoké
škole v ČR,
f) certifikátem na úrovni B2 ne starším pěti let (tj. z let 2017 – 2022), který vydala některá z následujících institucí:
- Ústav jazykové a odborné přípravy UK – požaduje se celkový výsledek 80 % a lepší;
- Certifikát ECL, kterákoli fakulta ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, - požaduje se celkový výsledek
90 % a lepší.
g) Základní státní zkouškou vykonanou na kterékoli instituci s právem státní jazykové zkoušky; požaduje se výsledek
„prospěl(a) s vyznamenáním“
PÍSEMNOU ČÁST LZE NAHRADIT:
a) certifikátem na úrovni B2 ne starším pěti let (tj. z let 2017 – 2022), který vydala některá z následujících institucí:
- Ústav jazykové a odborné přípravy UK – požaduje se celkový výsledek 70 % a lepší;
- Certifikát ECL, kterákoli fakulta ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, - požaduje se celkový výsledek
70 % a lepší.
b) Základní státní zkouškou vykonanou na kterékoli instituci s právem státní jazykové zkoušky; požaduje se výsledek
„prospěl(a) velmi dobře“.
Máte-li takový certifikát, přihlásíte se na samostatnou ústní zkoušku a vezmete ho s sebou, není třeba posílat sken
předem.

JAK PROBÍHÁ UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK
Držitelé jmenovaných osvědčení mohou zasílat skeny svých certifikátů na pinkojit@fel.cvut.cz; do předmětu emailu prosím napište slovo UZNÁNÍ a do těla e-mailu také to, zda se hlásíte ke studiu na FEL – uznaný certifikát
potom můžeme rovnou přeposlat studijnímu oddělení, nebudete muset do školy chodit. Pro ostatní fakulty tuto
službu bohužel nenabízíme. V případě, že je uveden požadovaný počet procent nebo jiné hodnocení, musí být tato
skutečnost jasně vyznačená na certifikátu, popřípadě v příloze (vysvědčení, report, protokol o zkoušce…). Jiné druhy
certifikátů prosím neposílejte, na takové zprávy nebude možné odpovídat.

2. ZKOUŠKA A TERMÍNY
Pokud nedojde k zásadnímu zhoršení epidemiologické situace, zkouška proběhne prezenčně (bude nutné přijít do
školy).
Cena za přezkoušení – 2500 Kč celá zkouška, 700 Kč samostatná ústní zkouška. Platí se kartou online, instrukce
dostanete při potvrzení přihlášky.
Celá zkouška může být rozložena do dvou po sobě následujících dnů (písemný test + ústní zkouška následující den).
Přesné informace dostanete v pozvánce.
TERMÍNY PO PRÁZDNINÁCH:
Přihlášku můžete poslat nejpozději v den uvedený v závorce za termínem; platbu musíte provést nejpozději dva
dny před termínem zkoušky.
Písemná část celé zkoušky:
29. 8. (přihlášky do 24. 8., platby do 26. 8.)
Samostatná ústní zkouška (s uznanou náhradou písemné zkoušky):
31.8. (přihlášky i platby do 29. 8.)
PŘI VELKÉM POČTU ZÁJEMCŮ MOHOU BÝT NABÍDNUTY DALŠÍ TERMÍNY. MŮŽE TRVAT DÉLE, NEŽ DOSTANETE
ODPOVĚĎ, V LÉTĚ MAJÍ ZAMĚSTNANCI KATEDRY DOVOLENOU.
JAK PROBÍHÁ PŔIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKU
- Napíšete e-mail na pinkojit@fel.cvut.cz; do předmětu napíšete slovo CESTINA a zvolené datum zkoušky (tedy
např. CESTINA 23. 6.)
- Do e-mailu napíšete svoje jméno (tak, jak je uvedeno ve vašich dokladech) a datum narození, a také to, zda se
hlásíte na celou, nebo jen ústní zkoušku.
- Dostanete odpověď, ve které si přečtete, jak postupovat při platbě (platí se online kartou), a další informace.
-

Doporučujeme pro komunikaci používat neutrální emailovou adresu (nějakou českou, např. (at)seznam.cz
nebo (at)email.cz, případně některou mezinárodní službu, s neutrálním uživatelským jménem). Zprávy z
ruských, ukrajinských apod. mailserverů nebo uživatelská jména s problematickými slovy často končí ve
spamu, a mohli byste také mít problémy s příjmem zpráv od nás.
3. PŘEZKOUŠENÍ PRO UCHAZEČE O DOKTORSKÉ STUDIUM
Uchazeč může pouze zaslat sken osvědčení o přezkoušení z českého jazyka na úroveň B2 bez ohledu na vydávající
instituci, popřípadě na úroveň B1 z kterékoli fakulty ČVUT, Masarykova ústavu vyšších studií, Státní jazykové
školy, instituce s právem státní jazykové zkoušky (další typy certifikátů posoudí katedra). Přijatým uchazečům
důrazně doporučujeme další studium českého jazyka v kurzech organizovaných fakultou, popř. v kvalitní jazykové
škole. Sken zašlete na adresu cestina@fel.cvut.cz , do předmětu e-mailu prosím napište „UZNÁNÍ PHD“.
Rozhodnutí o uznání zkoušky předáme studijnímu oddělení, nemusíte do školy chodit.

